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 يلي :  ادرسي االشكال التالية ثم اجيبي عماالسؤال االول : 

 .2 و 1 السؤالين عن لإلجابة أدناه التخطيطي الرسم استخدم

 ارتباط موقع تمثّل الرسم أجزاء من أي .المضاد للجسم األساسية البنية أعاله الرسم يبيّن .-1

 الضد؟ مولِّّد

1 .A               2 .B              3 .C                                 4 .D   
 
 النهما  المضادة؟ األجسام  لتكّون مهَمين أعاله الرسم من 3 و 2 الجزآن يُعتبَر لماذا . -2
 

ن المحتملة المضادة األجسام من كبير لعدد محانيس -أ   المساعدة T الخاليا بواسطة يتكونان  -ب            .بالتكوُّ

ن التي المضادة األجسام عدد تقليل في يساعدان. -ج   .االلتهابية االستجابة تنبيه في يساعدان -د                     .تتكوَّ

 

  المساعدة مولد الضد الخاص بها : Tتعرض الخلية  -3

 الغدة الزعترية  -د            (  Bالخلية البالزمية )  -ج    النخاع العظمى -مسبب المرض        ب -أ

 الموجود في البالزما في االستجابة المناعية  المكمل مادور البروتين  -4

 ينشط الخاليا البلعمية  -ب                                   يعزز البلعمة                       -أ
 جميع ماذكر  -د                                   يعزز تدمير مسبب المرض      -ج
   

 ؟ البلعمية في االستجابة المناعية ما هو دور خاليا  -5

 تنتج انزيمات هاضمة لتحلل الجدران الخلوية  -ب                                            تمنع تكون المناعة         -أ

  Bتربط مولد الضد المعالج مع الخاليا  -د              تدمر مسببات المرض وتنتج مواد تسمى سيتوكينات   -ج

 : قتل مسب ِّبات األمراضلالذي يحل ِّل جدران الخاليا البكتيرية،    حوي انزيم الليسوزيماي مما يلي ي -6

   الدموع  -د              االستجابه االلتهابية  -ج              المخاط  -ب       االفرازات المعوية  -أ

 هي طبقة حامية من االنسجة اللمفية بين التجاويف االنفية والفموية تساعد على حماية الجسم ضد البكتريا  -7

 الزائدة الدودية   -اللوزتان                  د -االنسجة اللمفية          ج -الغدد اللمفية             ب -أ

 احد التحصينات الشائعة التالية  يحوي على فيروسات مضعفة فقط هو : -8

 HBT  -د                       DPT  -ج                MMR -ب                HIB -أ
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  : السؤال الثاني 

 
 

 قارني بين االستجابة االولية والثانوية من حيث سرعة االستجابة و االستجابة الكلية  -4

 

 االستجابة الثانوية  االستجابة االولية  

   سرعة االستجابة 

   كمية االستجابة الكلية 

 

  يلي : مما  اسئلة 5لى عثانيا : اجيبي 

 يكون المدخنون أكثر عرضة لألمراض المعديةعللي :- -1
............................................................................................................................. ......... 

 

............................................................................................................................. ........ 
 
 تفكير ناقد : فيروس االيدز ال يسبب الوفاة لكن مرض االيدز هو ما يقتل المريض , كيف ذلك ؟ -2
 

...................................................................................................................................... 
 

 ؟بالفيروس   عللي تقل مناعة المصاب بعد اصابته-3
 

-................................................................................................................................... 
  
 القاتلة في االستجابة النوعية  الظاهرة في الشكل المجاور ؟  Tوضحي تساهم خاليا  -4
 

...................................................................................... 
 

 
 عددي اثنين من مجاالت استخدام المناعة السلبية  -5

 
.............................................................................................................................. 

 اوال :

1-  

2-  

3-  



   
   Tقيمي تأثيرات النقص المناعي الشديد في طفل مولود بال مناعة الخاليا  -6

............................................................................................................................ 
 
 عللي : تعد التحصينات نوها من المناعة الفاعبة وليست السلبية  -7
 

......................................................................................................................... 
 
 

 أدناه طةأمام األنش 1 -5الخاليا البائية والخاليا التائية بكتابة األرقام من  تجابةسرتب ا ثالثا:

 .تظهر تسلسل حدوث االستجابة بحيث

 .يرتبط مولد الضد المعالج بالغشاء البالزمي لخلية أكولة .............

 .تنشط خلية تائية مساعدة وترتبط بخلية بائية أو خلية تائية قاتلة ..............

 .تهضم الخلية األكولة مسبب المرض .............

 مضادة وتطلق الخلية التائية القاتلة محرك خلوي ام تبدأ الخلية البائية بإنتاج أجس .............

 .)سيتوكاينات(

 لية األكولة بخلية تائية مساعدة.ترتبط الخ .............
 
 
 
 
 

 نتهت االسئلة مع خالص تمنياتي لكن بالتوفيق

 معلمة المادة : فاطمة علي

 

 



  الثالث في مادة األحياء                                                  الفصل   االولالتقويم :   
                                       

 عشر متقدم /                                                 الدرجة المستحقة :  الحاديالصف : 
 االسم:........................... 

 

  /5 السؤال االول : اختاري االجابة الصحيحة من بين البدائل التالية : 

 :هو مقياس الخلل او الطاقة غير المستخدمة في نظام ما -1
 

 قانون حفظ الطاقة االول  -االنبعاث الحراري             ج -أ  
 قانون زيادة االنتروبي  -قانون حفظ الكتلة الثاني      د -ب 
 

 في الشكل المجاور هو :   1افضل وصف لمسار  -2
 

 إلى جزيئات صغيرة تتحرر الطاقة نتيجة تحليل الجزيئات الكبيرة  -أ
 جزيئات كبيرة من جزيئات صغيرة.بناء  -ب
 جزيئات صغيرة الى جزيئات كبيرة تحلل  -ج
  ATPمن تفكك انتاج الطاقة  -د 
 

 اي جزء من الشكل المجاور تحدث فيه التفاعالت الضوئية :   -3
 

   4 -د                 3  -ج               2 -ب                1 -أ
 

تستخدم فيه النواتج من المرحلة االولى من الشكل المجاور الموقع الذي  – 4

 هو :  النتاج الجلوكوز
 

    4 -د                           3 -ج              2 -ب              1 -أ
 

 تتميز  جزيئات الكلوروفيل بأنها :  -5
 

 البرتقالي  –تمتص قدرا اكبر من الضوء االحمر  -أ
 تمتص قدرا اكبر من الضوء االرزق والبنفسجي  -ب
 تعكس الضوء االزرق والبنفسجي  -ج
 تمتص الضوء االبيض كامال   -د
 

 درجات  8 السؤال الثاني : عللي لما يلي
 

 .بهذا االسم    C4 عللي تسمية النبات  -1
 

..................................................................................................................................... 
 

 يعتبر انزيم روبيسكو احد اكثر االنزيمات الحيوية اهمية -2
 

..................................................................................................................................... 
 

 تبدو اوراق االشجار في فصل الخريف ملونة  -3

 
............................................................................................................................. .......... 
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   التفاعالت الضوئية اهمية جزئ الماء في  -4

........................................................................................................................................ 
 

......................................................................................................................................... 
 

 السؤال الثالث ادرسي الشكل التالي ثم اجيبي عما يلي : 
 د6

 
 
 
 
 
 
 
 مامصير االلكترونات التي تنطلق من النظام الضوئي االول ؟ وكيف يتم تعويضها ؟  -1

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 
 

  2و3و5و6 لالرقام التالية :  ، واكتبي البيانات على الرسم  ATPحددي على الشكل مكان انتاج  -2

............................................................................................................................. .. 
 

 ...........................................................................................؟... 4ما هو دور المركب رقم -3

 
 د8السؤال الرابع : من درس حلقة كالفن اجيبي عما يلي : 

 
  تعرف الخطوة االولى من حلقة كالفن بتثبيت الكربون -1

............................................................................................................................... 

................................................................................................................................. 
 

الى جزيئات ...................................لتكون الحقا   NADPH و  ATPتنتقل الطاقة الكيميائية المخزنة في جزيئات  -2

 جزيئات عالية الطاقة تسمى ............................................
 

 كم جزئيا من ثاني اكسيد الكربون يلزم النتاج جزئ جلوكوز واحد ؟............................. -3
 

 ناتجة من حلقة كالفن ؟ ال  G3Pمصير معظم جزيئات الما  -4

....................................................................................................................................... 
 
  

 اذكري مثال على نبات ايض الحمض العصاري  وكيف تحقق البناء الضوئي ) سؤال اضافي (  -5

 
............................................................................................................................. ........ 

..................................................................................................................................... 
 

 معلمة االحياء .. فاطمة علي انتهت االسئلة مع تمناتي لكن بالتوفيق          
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  الثالثفي مادة األحياء                                                  الفصل   االولالتقويم :   
                                       

 عشر متقدم /                                                 الدرجة المستحقة : الحاديالصف : 
 االسم:........................... 

 

  /8 السؤال االول : اختاري االجابة الصحيحة من بين البدائل التالية : 

  : ماعدا  ATPكل ما يلي ينطبق على مركب ال -1
 

  يتكون من نيوكليوتيد  -ج                              مصدر رئيسي للطاقة  -أ  
  يخزن الطاقة في سكر ريبوز -د        الجزئ الناقل االكثر انتشارا في الخاليا  -ب 
   
  الكائنات ذاتية التغذية  -2

 للطاقة. بعضها تستخدم المواد غير العضوية مصدًرا  -أ
   بتحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائيةقوم جميعها ت -ب
 تفكك الجزيئات الكبيرة الى صغيرة لتحرير الطاقة  -ج
 جميعها من النباتات  -د
 

 :  المادة الناتجة في المعادلة اإلجمالية للبناء الضوئي هي-3
 2O                         2 -بCO                   ج- O2H                   د- RuBP 
  

 تحدث التفاعالت الضوئية في :   -4

 غشاء الثايالكويد  -الحشوة                                     ب -أ
 في الميتوكوندريا  -الغشاء الخلوي                           د -ج
 
 غشاء الثايالكويد من خالل الطاقه الصادرة عن :  حيز البروتونات إلى  تضخ --5
 

 حرارة الشمس  -سلسلة النقل                        بالتي تنتقل عبر إلكترونات  -أ
 NADPH -د                                                       ATP -ج

  
 تحوي البالستيدة الخضراء على نظام من األغشية منسق على صورة أكياس مفلطحة تسمى:   -6

 الحشوة -ثايالكويدات                د -ج            الغشاء الداخلي  -ب                           الرايبوسومات  –أ 
 

 تتميز  جزيئات الكلوروفيل بأنها :  -7

 البرتقالي  –تمتص قدرا اكبر من الضوء االحمر  -أ
 تمتص قدرا اكبر من الضوء االرزق والبنفسجي  -ب
 تعكس الضوء االزرق والبنفسجي  -ج
 تمتص الضوء االبيض كامال   -د
 

 االلكترونات في نهاية سلسلة نقل االلكترونات في النظام الضوئي االول  -8
 

 تقذف من الغشاء الى داخل الحشوة  -ج                  NADPHكي تشكل  NADP+ تتحدد مع  -أ

 تدخل النظام الضوئي الثاني  -د                                 ATPلتشكل  ADPتتحد مع  -ب
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 السؤال الثاني : عللي لما يلي: 
 

 تلجأ بعض النباتات مثل االوركيد الى مسارات بديلة للبناء الضوئي   -1

 
..................................................................................................................................... 

 احد اكثر االنزيمات الحيوية اهمية يعتبر انزيم روبيسكو -2

 
..................................................................................................................................... 

  اهمية اصباغ اخرى غير اصباغ الكلوروفيل  -3

 
............................................................................................................................. .......... 

 

   البناء الضوئي اهمية جزئ الماء في  -4
 

........................................................................................................................................ 
 

......................................................................................................................................... 
 

 السؤال الثالث ادرسي الشكل التالي ثم اجيبي عما يلي : 
 
  كملي البيانات على الرسمأ -
 أين تحدث هذه الدورة ؟ ................... -2

 يتم  تثبيته في الدورة الواحدة ؟ ............................. 2COكم جزيئاً من  -3

 ؟..................................PGAمن جزيئين ة  كالفن إلنتاج كم مرة  يجب أن تحدث دور -4

 ؟ ...............................  NADPHو   ATPيتنج المركبان   كامال  في أي مرحلة من البناء الضوئي -5

                                                  6CO2 
 
 
 
 
 

  12ATP 
 

        12 ADP 
 
 
 
 
 
 
  لحدوث البناء الضوئي  C4وضحي التعديل الذي يحدث في نبات  -1

............................................................................................................................... 

................................................................................................................................ . 
 

 معلمة االحياء .. فاطمة علي انتهت االسئلة مع تمناتي لكن بالتوفيق          

12NADPH 

+NADP12 



 

 

 مؤشرات االداء :
 ان تقارن بين الزهرة الكاملة والناقصة والزهرة احادية الجنس وثنائية الجنس  -2                     ان توضح اجزاء الزهرة ووظائفها                -1

 ان تقارن بين االزهار ذوات الفلقة الواحدة واالزهار ذوات الفلقتين   -3

  تصنف النباتات اعتمادا عليها ان تبين المقصود بالفترة الضوئية وكيف  -5                         ان توضح وسائل التلقيح المختلفة             -4

 

  النشاط االول : استعيني بكتابك ص  فقرة اعضاء الزهرة ثم اجيبي عما يلي : 
  هي التراكيب التكاثرية في النباتات الزهرية: األزهار , -1

  فيما تختلف االزهار بعضها عن بعض ؟ -2

 واللون والحجم والرائحة   تختلف األزهار في الشكل والتركيب   -

 .التركيب الوراثي لألزهار هما لون األزهار وشكلها وحجمها يحدد -3

  ؟مختلفةالاألزهار اعضاء ا وظائفما هي  -4

 .    تقوم بعملية التكاثر اخرى أجزاء و أجزاء من الزهرة تقوم بالحماية والدعامةبعض  -

 

 ادرسي الشكل المجاور والذي يوضح اجزاء الزهرة لتتوصلي اليها والى وظائفها  2النشاط 
 

 

 

 

 
 
 
 

 مستعينة بالصور المعروضة والكتاب اكتبي الفروق التركيبة لدى االزهار : : دراسة وسائل تكيف الزهرة  3النشاط 

  

 

  

 الوصف والوظيفة  اسم العضو 

  السبلة 

......................................................................... 

 تتصل السبالت والبتالت عادة بساق الزهرة وتسمى ...........

وتوفر موضعا للوقوف على  تعمل على جذب الحشرات 

 ولها ألوان مختلفة الزهرة 

الخيط والمتك هي األعضاء الذكرية في الزهرة وتتكون من  

بداخل المتك خاليا تنقسم انقسامات متساوية لتكون حبوب 

 اللقاح 

المتاع وهو واحد 

 اوكثر 

 وهي عضو التكاثر االنثوي ويتكون من ثالثة اجزاء وهي : 
 

1-................................................................. 

2-................................................................. 

3-  ................................................................ 

 

  متقدمالصف:  الحادي عشر   /االحياء                                                                                             ورقة عمل مادة 

 ......................مدرسة البشائر الخاصة                                                                                            اسم الطالبة :
 : االزهار  2القسم 

 التكاثر في النباتات :     الوحدة

 



 

   **الفروق التركيبيةاوال :  العديد من األزهار لها تكيفات في عضو أو أكثر من هذه األعضاء ......ولهذا السبب وجد ما يسمى
 

 مثال  تركيبها  نوع الزهرة 

  على سبالت وبتالت واسدية وكرابلهي التي تحتوي  الزهرة الكاملة

   هي التي تفتقد ألحد األعضاء السابقة الزهرة الناقصة

الزهرة ثنائية 

 الجنس

  ة في نفس الزهر وامتعة هي التي تحتوي على اسدية 

الزهرة أحادية 

 الجنس

  

النباتات 

 احاديةالفلقة

  

النباتات ثناية 

 الفلقة

  

 

  التلقيح في النباتاتأنواع : ثانيا 

  ماذا نقصد بالتلقيح في النبات وكيف يتم ذلك؟

 ..............وهو نوعان.............................................................................................................................

  أوال/ التلقيح الذاتي

بمعنى )) انتقال حبوب اللقاح من متك   ............اـو ...............................................هي األزهار التي تلقح نفسها بنفسها 

 على نفس النبات ......................نفس الزهرة أو ميسم  ...................الزهرة إلى 

  ثانيا / التلقيح ألخلطي

 ..............................  ..........بمعنى )انتقال حبوب اللقاح من متك الزهرة   هي األزهار التي تلقح زهرة أخرى على نبات أخر

 ثم وضحي طرق التلقيح "  578ص  9: ادرسي الشكل  4نشاط 

 التلقيح بواسطة الحيوانات  التلقيح بواسطة الرياح  

ممبزات 

االزهار 

حسب وسيلة 

التلقيح من 

حيث اللون 

والرائحة 

وكمية 

حبوب اللقاح 

وحجم 

 المياسم 

  لون االزهار 

  الرائحة 

  تنتج كمية كبيرة من حبوب اللقاح

اسدية األزهار تقع في مستوى البتالت لسهوله 

 تعرضها للرياح

 

مياسمها كبيرة الحجم ) علل( لضمان سقوط حبوب 

 اللقاح عليها

األزهار البيضاء والصفراء تجذب الحيوانات الليلية مثل العث 

 والخفاش

 الطيور تنجذب لألزهار بواسطة حاسة البصر وليس بالرائحة 

 



 الفترة الضوئية : 

 لذلك ركزوا في ابحاثهم ودراستهم على  من السنة فقط، الحظ علماء النبات أّن بعض النباتات تُزهر في أوقات معينة-1

 التي تتعّرض لها النباتات ......................................

التي  .......................................................لكنهم اكتشفوا  بعد ذلك أنَّ العامل الحاسم الذي يؤثر في اإلزهار كان -2

 عدد ساعات الضوء.، ال     يتعرض لها النبات

 نعني بالفترة الضوئية ..........................................................................................   -3

، وتُسمى ..............................................عرف العلماء أنَّ بداية نمو الزهرة في كل أنواع النباتات هو  -4

 ......................................... 

 : يصنّف علماء النبات النباتات الزهرية في أربع مجموعات مختلفة وهي -5

فصول السنة التي  عدد ساعات الظالم التي تحتاجها لتزهر نوع النبات 
 تزهر فيها 

 امثلة 

نباتات النهار القصير  

  ()الظالم الطويل

   

نباتات النهار  -ب

  (الطويل)الظالم القصير

   

     نباتات النهار المتوسط -ج

النباتات المحايدة لطول  -د

  النهار

   

  التجاريين ؟ما  أهمية الفترة الضوئية للمزارعين سؤال تفكير ناقد :  -6 

............................................................................................................................. .......... 

 توقعي نوع الفترة الضوئية التي تحتاجها نباتات لتزهر في الربيع   -7.

 

................................................................................................................................................ 

 ناقد بشكل فّكر

ي فصل الشتاء   -8
 
 صممي خطة لكي تزهر نباتات النهار الطويل ف

 ............................................................................................................................. ......  

 

 



                             : الطاقة الخلوية  10وحدة                          االحياء    ورقه عمل مادة  

 التنفس الخلوي  3القسم 

 /  المتقدم  الصف الثاني عشر:................................................                                                   اسم الطالبة 
 

 مؤشرات االداء :   

  التنفس الخلوي ان توضح خطوات   •

 دور نواقل االلكترونات في كل مرحلة من مراحل التنفس الخلوي ان توضح  •

 توضح الشبه بين التخمر الكحولي وتخمر حمض الالكتيك ان  •

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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 ............................................................................................................................. .. 

............................................................................................................................... . 

............................................................................................................................. .. 

 لالجابة  عما يلي :  287نشاط : استعيني بكتابك ص 

 قارني بين التنفس الخلوي في الكائنات حقيقة النواة والكائنات بدائية النواة  -1

 البدائيات  حقيقية النواة  وجه المقارنة

   مكان حدوث التحلل السكر ي

   مكان حدوث دورة كربس 

   سلسلسة نقل االلكترونات 

   النهائي   ATPعدد جزيئات 

 

 عللي توجد اختالفات بين البدائيات وحقيقية النواة في التنفس الخلوي  -2

............................................................................................................................. ..... 

  38اة ليصبح في البدائيات عن حقيقية النو ATPعللي يزيد عدد جزيئات  -3

............................................................................................................................. ..... 

 نشاط : دراسة التنفس الالهوائي : 

   في : يحدث هذا النوع من التنفس-1

 ......................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................ 

 . أهمية التنفس الالهوائي عللي :  -2

..........................................................................................................................  



                             : الطاقة الخلوية  10وحدة                          االحياء    ورقه عمل مادة  

 التنفس الخلوي  3القسم 

 /  المتقدم  الصف الثاني عشر:................................................                                                   اسم الطالبة 
 

   ال يمكن اعتماد التحلل السكري )التنفس الال هوائي( وحده في الحصول على الطاقة عللي   -3

.................... .................................................................................................... 

 ماذا نعني بالتخمر ؟............................................................................................  -4

  ........................................-2                   الالكتيكتخمر حمض   -1وهو  نوعان: -5

 288ص  15شكل  اشرحي كيف يحدث تخمر حمض الالكتيك ؟ اوال :  -6

 ...................................................................................................................... 

...... ................................................................................................................ 

 بعد ممارسة التمارين الرياضية الشاقة عللي : نشعر باالجهاد وبااللم   -7

........................................................................ .............................................. 

 ....................................................................................................................... 

 ما هي التطبيقات المفيدة  لعمليات تخمر حمض الالكتيك .  -8

.............................. ....................................................................................... 

 ثانيا : التخمر الكحولي : كيف يختلف عن تخمر الالكتيك ؟ واين يحدث ؟  -9

................................................................................................. ............................. 

.............................................................................................................................  
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......................... ............................................................................................... 



 التاريخ :                            جهاز المناعة :  4الوحدة                االحياء   مادة  )     ( ورقه عمل 
                               

   اوال : المناعة غير المتخصصة  -  جهاز المناعة: 2القسم 

 /  المتقدم  عشر يالحادالصف :.......................................                                                        اسم الطالبة 

 

 مؤشرات االداء :  

 المتخصصة .والمناعة  غير المتخصصة ان توضح اوجه الشبه واالختالف بين المناعة  -1 

 ان تحدد  بنية الجهاز الليمفي و وظيفته  - 2

 Tوخاليا و Bتفسر  أهمية خاليا  ان  -3 

  ان تبين  أوجه االختالف بين المناعة السلبية والمناعة الفاعلة -4  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ؟ white blood cells سؤال تمهيدي : ما نعني بالخاليا الدم البيضاء

- ............................................................................................................................................................... 

 المناعة المتخصصة -1

 المناعة غير المتخصصة -2 
 

 

 :  اجيبي عما يلي106ص      : مستعينة بالكتاب 1نشاط 

 مسب ِّبات األمراض . عددًا من الوسائل في جهاز المناعة تقاوم .......................يمتلك الجسم منذ  -1

 النوعية . عللي ؟  التي يمتلكها االنسان منذ الوالدة تكون وسائل الدفاع  -2

 يواجهه. ما . فهي تحمي الجسم من مسب ِّب مرض                                                                         ألنها -

 ما أ هميتها ؟  -3

   تساهم في إبطاء تقدم المرض  -ب                       تساعد في منع اإلصابة باألمراض. -أ

 

  ايها اكثر فاعلية ؟ المتخصصة وبين المناعة  المناعة غير المتخصصة  ما الفرق بين -4

 ............................................................................................................... 

.........................................................................................................................  
 

  غير المتخصصة ئل المناعة وسا: ان تحدد  2نشاط

 
 

 اوال : الحواجز : 

 الحواجزللحماية ضد مسب ِّبات األمراض. وتتواجد هذه الحواجز في مناطق من الجسم قد تدخل إليها الجسم يستخدم -1

   حاجز المواد الكيميائية -2حاجز الجلد                      -1:     مسب ِّبات األمراض.-2

 

عّد الجلد السليم وإفرازاته خط الدفاع األول واألساسي كيف  -3  وضحي ذلك؟يُ

إذ يحتوي الجلد على طبقات من الخاليا الحي ة مغطاة 
طبقات في توفير الحماية هذه ال بطبقات خاليا ميتة. وتساعد

 ضد غزو الكائنات الدقيقة عن طريق تكوين حاجز. 
 

التي تتعايش على ..............تهضم  كما 
 ...............لتُنتِّج أ الزيوت والدهون ..........
   العديد من مسب ِّبات األمراض.تمنع 

 

 

 :غير المتخصصةالمناعة القسم االول: 

 اوال : الحواجز  ثانيا: استجابات النوعية 

 الجلد  حاجز -1



 التاريخ :                            جهاز المناعة :  4الوحدة                االحياء   مادة  )     ( ورقه عمل 
                               

   اوال : المناعة غير المتخصصة  -  جهاز المناعة: 2القسم 

 /  المتقدم  عشر يالحادالصف :.......................................                                                        اسم الطالبة 

 انواع :  3وهي تتضمن  -1

 

 تقويم مرحلي 

  التهاب مجرى التنفستفكير ناقد :وضحي لم يزداد افراز المخاط عند -1

 ........................................................................................................................ 

 لماذا يكون المدخنون أكثر عرضة لألمراض المعدية-  التفكير الناقد -2

................................................... ................................................................. 
 

..................................................................................................................... 

 

 

 

 االستجابة االلتهابية  -ج     االنترفيرون            -ب    الدفاع الخلوي      -أ        انواعها : 
 

 يتضمن   خاليا وبروتينات الدفاع الخلوي: -أ

 

 : المتعادلة و الخاليا البلعمية و الخاليا اللمفية دخلت كائنات دقيقة إلى الجسم، فستدافع خاليا جهاز المناعة إذا  -1

 . البروتينات المكملة اضافة الى   عن الجسم.

 للتعرف الى الخاليا الدفاعية :        ص  2وال: الخاليا  : ادرسي الجدول ا

 ) الخاليا االكولة الكبيرة  ( ، خاليا بلعمية.  خاصة المتعادلة وتُعتبر كريات الدم البيضاء، -

 البلعمة عبارة عن عملية تحاصر فيها الخاليا البلعمية الكائنات الدقيقة الغريبة وتُضفي عليها صفات ذاتية. -
 

 كيف تساهم الخاليا البلعمية بالقضاء على الكائنات الدقيقة ؟-أ

............................................................................................................................. ................ 

 

................................................................................................................ ............................. 

 

 المكملة : نوعا من البروتينات  ايضا  تتضمن :  ثانيا 

نة من حوالي   البروتينات المكملة -1 ا موجودًا في بالزما الدم  20وهي  السلسلة المكوَّ  بروتينً
 

لة عملية البلعمة ؟ -ب  كيف تعزز البروتينات المكم ِّ

   ....................اوال:
 

 ثالثا : حمض الهيدروكلوريك  ثانيا : المخاط 

تحوي انزيم 
الذي    ..................

يحلِّّل جدران الخاليا 
البكتيرية، مما يقتل 

 مسبِّّبات األمراض

 ويفرزمن  العديد من 

............................................... . 

فهو يقوم بدور الحاجز الواقي الذي يمنع 

البكتيريا من االلتصاق بالخاليا الظهارية ) 

 الطالئية ( الداخلية. 

كما تبّطن األهداب مجرى الهواء، وتعمل 

الحركة الخفقانية لهذه األهداب على طرد أي 

  يًدا عن الرئتين.بكتيريا عالقة في المخاط بع

وهو وسيلة دفاع  .....................
 كيميائية ثالثة.

باإلضافة إلى عملية الهضم، يقتل 
حمض المعدة العديد من الكائنات 

الدقيقة الموجودة في الطعام والتي قد 
 تؤدي إلى اإلصابة بمرض ما.

 الحواجز الكيميائية  -2

 ثانيا: استجابات النوعية من وسائل المناعة غير المتخصصة،  



 التاريخ :                            جهاز المناعة :  4الوحدة                االحياء   مادة  )     ( ورقه عمل 
                               

   اوال : المناعة غير المتخصصة  -  جهاز المناعة: 2القسم 

 /  المتقدم  عشر يالحادالصف :.......................................                                                        اسم الطالبة 
 

 عن طريق تنشيط  الخاليا البلعمية ومساعدتها في االرتباط بمسب ِّبات األمراض بطريقة أفضل.

ن هذا المرك ب ثقبًا، مما  ِّ بًا في الغشاء البالزمي لمسب ِّب المرض، ثم يكو  لة مرك  ن بعض البروتينات المكم ِّ ِّ يمكن أن تكو 

  . يساعد في تدمير مسب ِّب المرض

 االنترفيرون -ب

الفيروس من االنتشار، إذ تُفرز. الخاليا  عندما يدخل فيروس إلى الجسم، يساعد دفاع خلوي آخر في منع -1

 إنترفيرون.المصابة بفيروس بروتينًا يُسمى 

للفيروسات مما يمنع  بالخاليا المجاورة، ويحفزها على إنتاج بروتينات مضادة االنترفيرون يرتبط هذا  -2

 التضاعف الفيروسي في الخاليا

 

   االستجابة االلتهابية -ج

 ما هي االستجابة االلتهابية ؟  -1
 

ن العديد من المواد - الكيميائية والخاليا المناعية وهي استجابة النوعية  وتتضمن مجموعة معقدة من األحداث التي تتضمَّ

 . التي تساعد على تعزيز االستجابة المناعية الكلية

 وضحي خطوات االستجابة االلتهابية ؟ - 2

ر مسب ِّبات األمراض النسيج، يُنتِّج كل من "الغازي" وخاليا الجسم مواد كيميائية. -1 ِّ  عندما تدم 

2- .................................................................................................................................. 

 لتسمح لكريات الدم البيضاء باالنتقال إلى المنطقة المصابة. ....................................كما تزيد من    -3

 .  ............................................................................تساعد هذه االستجابة في   -4

 ي ببعض األلم والحرارة واالحمرار أثناء المرض المعدونتيجة لالستجابة االلتهابية يشعر االنسان  -    

 

 

 

 جسمك؟ ما الغرض من وجود اللوزتين والزائدة الدودية في -3

 تحمي اللوزتان الجهاز التنفسي، -1 جزء من جهاز المناعة هماكال 



 التاريخ :                            جهاز المناعة :  4الوحدة                االحياء   مادة  )     ( ورقه عمل 
                               

   اوال : المناعة غير المتخصصة  -  جهاز المناعة: 2القسم 

 /  المتقدم  عشر يالحادالصف :.......................................                                                        اسم الطالبة 

وتنقل الزائدة الدودية المواد من القناة الهضمية إلى الجهاز الليمفاوي حتى يتمكن الجهاز الليمفاوي من مراقبة -2

 محتويات األمعاء.

 

 

 

 

  

 مؤشرات االداء : 

 ان تحدد  بنية الجهاز الليمفي و وظيفته -1

 Tوخاليا و Bتفسر  أهمية خاليا  ان  -2 

 .  ان تبين  أوجه االختالف بين المناعة السلبية والمناعة الفاعلة  -3  

 

 : مستعينة بكتابك ص     لالجابة عن االسئلة التالية 1نشاط 

 بما تختلف المناعة النوعية عن الالنوعية ؟ -1

األنسجة واألعضاء الموجودة في  تكون المناعة النوعية أكثر فاعلية،لكنها تستغرق بعض الوقت لتتطور. تشمل على

 الجهاز اللمفي .

 ما وظيفتها ؟السوائل و األعضاء والخاليا  الجهاز اللمفي يشمل:  -2

ر الكائنات الدقيقة الغريبة وتمتص الدهون.  ترش ح اللمف والدم، -   وتدم 

  كما يشمل الجهاز اللمفي على سائل اللمف . -3    

 ما هو اللمف ؟  -4

األوعية اللمفية، ويُعاد هو سائل يتسرب من الشعيرات ليغمر خاليا الجسم. كما يدور بين خاليا األنسجة، ويُجمع بواسطة 

 إلى األوردة قرب القلب.

 االعضاء اللمفية : -5

 

 وجه المقارنة  الخاليا اللمفية االعضاء اللمفية 

  
 التركيب 

لها دور هام في  ترش ح العقد اللمفية اللمف وتزيل المواد الغريبة منه.

 االستجابة المناعية 

 الوظيفة 

 



 التاريخ :                            جهاز المناعة :  4الوحدة                االحياء   مادة  )     ( ورقه عمل 
                               

   اوال : المناعة غير المتخصصة  -  جهاز المناعة: 2القسم 

 /  المتقدم  عشر يالحادالصف :.......................................                                                        اسم الطالبة 

 

 
 

 

ارحعي للكتاب   ؟ Bنشاط ادرسي الشكل المجاور وحاولي معرفة الفرق بين مولد الضد واالجسام المضادة  والخاليا 

         واجيبي عما يلي: ص        

األجسام المضادة : -1

.......................................................................................................................... 

 ...........................................................................................................مولد الضد : -2

 :خاليا لمفية بالزمية توجد في كل األنسجة اللمفية، وهي مصانع لألجسام المضادة.  Bالخاليا  -3

 ؟ Bاستجابة الخاليا  كيف تحدث  -3

، تظهر قطعة من مسب ِّب ..........................بمسب ِّب المرض وتضفي عليه  .....................تحيط  -4

 المرض تُسمى مول ِّد الضد المعالَج  على غشائها 

، بالخاليا اللمفية ......................................................................في العقد اللمفية، ترتبط  -5

Tالمساعدة  . 

 المساعدة.وهذا يحفزها على االنقسام  . Tفتنشط  الخلية   -6

 Bالمساعدة المنشَّطة وتتحد مع مول ِّدات الضد المعالَجة، ثم ترتبط بخلية . Tتتكاثر الخاليا -4

   ……………………………………………………………………………………………المساعدة  Tتتابع الخاليا   -5

باالنقسام المتساوي و   Bالحاملةلمول ِّد الضد، تبدأ الخلية  Bالمساعدة المنشَّطة مع الخلية  Tبعد أن تتحد الخلية  -6

 الوليدة كخاليا ذاكرة  Bتنتج  األجسام المضادة ويبقي بعض الخاليا 

 ضد، مما يعزز االستجابة المناعية تتحد االجسام المضادة بشكل خاص مع مول ِّد ال -7

 كيف يعزز ارتباط االجسام المضادة بشكل خاص بمولدات الضد االستجابة المناعية  ؟ -8

9- …………………………………………………………………………………………………………………………….  

االنسجة  اللمفية 

لموجودة في األغشية 

المخاطية للقنوات 

المعوية والتنفسية 

 والبولية والتناسلية. 

 العقد اللمفية  واللوزتين  الطحال  الغدة  الزعترية 

 
ر  ن الطحال الدم ويدّمِّ يخّزِّ

 خاليا الدم الحمراء التالفة.

كما يحتوي على نسيج  

لمفي يستجيب للمواد 

 الغريبة الموجودة في

 الدم. 

ترّشح العقد اللمفية  

اللمف وتزيل المواد 

 الغريبة منه.



















 لمادة االحياء   االعادة االختبار                                                                                               للتعليم ابوظبي  جلس م

 للصف                                                                              مدرسة  البشائر الخاصة                   
 

 اليوم والتاريخ :                                                                  :................................................اسم الطالبه

        ****************************************************************************************************************** 

 :   اختاري االجابة الصحيحية لكل مما يليالسؤال االول : 

 التحكم بانتشار االمراض داخل الدولةبشر تقاريرحول انماط االمراض لتساعد تنأي من المنظمات الوطنية في االمارات  -1

 منظمة الصحة العالمية    -دائرة الصحة                                                        ب -أ

 مركز مكافحة االمراض والوقاية  -وزارة الصحة ووقاية المجتمع                                  د -ج

 

  ، ولهذا يصنف بأنهكبير جدا من البشر في اوروبا في القرن التاسع عشر ادى مرض االنفلوانزا الى القضاء على عدد  -3

  مرض معدي خطير  -د              وئائي منتشر  -ج     وبائي                -ب               مرض مستوطن  -أ

 هو  مضاد حيوي يستخرج من فطر ينمو على البرتقال  -4

  النيوماسين  -ب                                                        عقار السلفا  -أ
  االريثرومايسين  -د                                        البنسلين                    -ج
   

 مرض ينتقل بواسطة البعوضة ويصيب الجهاز العصبي لالنسان هو  -5

  حمى النيل الغربي  -د                سعفة القدم  -ج             التيتانوس  -ب                 االنفلوانزا  -أ

 : مرض الجيارديا المعموية تسببها  -6

    فطريات  -د                 كائن اولي  -ج                بكتيريا  -ب                  فيروس  -أ

 مستودع مرض االنفلوانزا وداء الكلب هو : -7

   الغذاء  -د                  الحيوانات -ج                 التربة  -ب                     البشر  -أ

بيع الحيوانات وكان يشاهد الببغاوات الخضراء في اصيب شخص ما بمرض حمى الببغاء عندما كان يزور محل  -8

 : القفص كما شاهد االسماك في حوض السمك ، لذا من المرجح ان يكون اصيب بالعدوى بسبب

      مد يده في حوض السمك  -ب                اتصاله المباشر بصاحب المحل  -أ

 ا كان يتناول طعامهعندم  -د                انتشار القطرات عبر الهواء   -ج 

  : السؤال الثاني  

 درجات  10 عللي : لما يلي : 

  يمثّل مرض المكورات العنقودية مشكلة عالجية -1

 

..................................................................................................................................................... 
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 بمشكالت في المناعة  تسبب االستخدام الواسع االنتشار للمضادات الحيوية خالل السنوات الستّين سنة األخيرة -2

 

............................................................................................................................. ................... 
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   بكتيريا التيتانوس 

البكتيريا الوشيقية ) 
 الكلوستريدوم(

  

 
 

 نتهت االسئلة مع خالص تمنياتي لكن بالتوفيقا

 معلمة المادة : فاطمة علي

 

 


